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KALLÓS ZOLTÁN: A JÓ PEDAGÓGUS TANKÖNYV NÉLKÜL IS HATÉKONY

Utolsó percben kész lett
a kilencedikes tanterv

A jól ismert problémával lépnek új életszakaszba az úgynevezett kísérleti 
generáció diákjai: kilencedik osztályban sem lesz jó ideig tankönyvük. Ám 
az új kerettanterv elkészült, és Kallós Zoltán oktatási államtitkár szerint 
nem lehet panasz rá, a „jó pedagógus” pedig tankönyv nélkül is hatéko-
nyan át tudja ültetni a gyakorlatba. Az RMDSZ szakpolitikusa szerint a 
tanintézetek többsége felkészült a tanévkezdésre. Az iskolaelhagyás vissza-
szorítása érdekében bevezetik a pályaorientációs tevékenységeket, és a jól 
fi zető szakmák oktatását is népszerűsítenék. 4.»

Saját kezükben a tudásátadás. A pedagógusok sok esetben a jövő tanévben is tankönyvek nélkül kezdik az oktatást

Készülnek
a migráns hullámra
Növelni készül az ország mene-
kült- és menedékkérő-befogadási 
kapacitását a belügyminisztéri-
um, miután a menedékkérők és a 
többnyire Nyugat-Európába tartó 
migránsok számának megugrására 
számítanak a bukaresti hatóságok 
az afganisztáni hatalomváltás kö-
vetkeztében. Év végéig a menedék-
kérelmek száma átlépheti a tízezres 
küszöböt Romániában.  5.»

Sötét jövő vár
Afganisztánra
A nemzetközi erők kivonulásával 
bizonytalanná vált Afganisztán 
jövője, amelyre nagy valószínűség-
gel polgárháború vár – állapította 
meg lapunknak Kelemen József, 
aki 2010 első felében fél éven 
át teljesített szolgálatot Baglan 
tartományban a Magyar Honvédség 
csoportparancsnokaként. Az azóta 
leszerelt volt hivatásos katona 
beszámolt afganisztáni tapaszta-
latairól, és arról is, volt-e értelme 
szerinte a Nyugat két évtizedes 
katonai jelenlétének.  6.»

Ismét akut
a munkaerőhiány
Ismét akut munkaerőhiánnyal 
szembesül a romániai gazdaság, 
a munkáltatók egyre nagyobb 
mértékben szorulnak EU-n kívüli, 
ázsiai, afrikai munkavállalókra. 
Egy friss felmérés szerint a hazai 
lakosság húsz százaléka tervezi, 
hogy külföldön dolgozik.  15.»

Kilenc évszázadnyi
hit és kultúra
Kilenc évszázadnyi hitről, kultúrá-
ról beszélt megkeresésünkre Fejes 
Rudolf Anzelm premontrei rendi 
apát, váradhegyfoki prépost-prelá-
tus. Az apátot a 900. évfordulóhoz 
közeledve kérdeztük, ugyanis 
1121 karácsonyán, a franciaorszá-
gi Prémontréban Szent Norbert 
megalapítja a premontrei kano-
nokrendet, nem egész tíz év múlva 
pedig a rend képviselői megjelen-
nek a Magyar Királyság területén, 
Nagyváradon.  16.»

 » A tantervet 
felsőoktatási 
szakemberek, 
általános és 
középiskolában 
magyar gyere-
keknek románt 
oktató pedagó-
gusok állították 
össze – közölte 
Kallós Zoltán 
államtitkár.
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Csalással gyanúsítják
a beteg „beoltottakat”  2.»

Eladhatatlan a kistermelői zöldség,
sok az import termék a piacon 17.»
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